...tu zaczyna się podróż

Biuro Podróży "Travel & STYL"
Rynek 20 lok.6
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. +48 62 736 21 22; Fax. +48 62 591 10 50
mobil +48 509 359 855, +48 502 681 838
email biuro@travelistyl.pl www.travelistyl.pl

11 DNIOWA IMPREZA TURYSTYCZNA DO WŁOCH
„BŁĘKIT WŁOSKIEGO NIEBA”
ŚWIADCZENIA:
 Przejazd autokarem (WC, klimatyzacja, barek, DVD)
 Zakwaterowanie: 9 x nocleg – pokoje 2 osobowe z łazienkami hotel Kent - Riccione www.hotelkentriccione.it
 Wyżywienie: 9 x śniadanie, 9 x obiadokolacja
 Opieka rezydenta - pilota
 Wycieczka do San Marino, Urbino i Wenecji
 Wieczorek taneczny
 Opłata klimatyczna
 Ubezpieczenie: KL- 10 tys.€, NNW- 5 TYS. PLN, do 800 zł - bagaż
 Podatek VAT - Marża 23%
FIRMA: Uniwersytet Trzeciego Wieku ,63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wojska
Polskiego 17 tel. 62 735 53 22; info@outw.edu.pl
TERMIN: 8 – 18.09.2014
PROGRAM
1 dzień 8.09
-16.00 - zbiórka i wyjazd. Ostrów Wlkp. ul. Wojska Polskiego 17
2 dzień
- Przejazd przez Wrocław – Boboszów – Ołomuniec – Wiedeń – Graz –
Klagenfurt. Po drodze krótkie przystanki.
- przyjazd do hotelu około godz. 11.00, zakwaterowanie
- obiadokolacja
- nocleg
3 - 10 dzień
- śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych
- wycieczka do San Marino i Urbino oraz wieczorek taneczny
11 dzień
- śniadanie. Wykwaterowanie z pokoi około godz. 9.00
- zwiedzanie Wenecji
- przejazd do Polski
12 dzień 19.09
przyjazd około godz. 2.00

CENA: 599 zł + 249 € - osoba dorosła w pokoju dwuosobowym z
klimatyzacją
Zapisy przyjmuje biuro Uniwersytetu III Wieku i B.P. ”Travel &STYL”

CZUJEMY SIĘ WYRÓŻNIENI , IŻ PAŃSTWO NAS WYBRALI NA SWEGO
PARTNERA
UWAGA:
1. Proponujemy : Rzym, Florencja cena wyjazdów uzależniona jest od
liczby osób i będzie liczona w następujący sposób: liczba
przejechanych kilometrów x 5 zł + przewodnik miejscowy podzielone
przez liczbę osób biorących udział w wyjeździe
2. Możliwość zamówienia posiłku na trasie – cena około 13 € od osoby
3. Czas przejazdu wynosi około 20 godzin.
4. Miejsca w autokarze przydzielane będą w kolejności zapisów.
5. Pokoje jednoosobowe dodatkowo płatne.
6. Pierwsza rata do 15 stycznia – 50 €, kolejna do 1 lipca - 150 €,
ostatnia do 25 sierpnia . Część złotówkowa do 25 sierpnia
7. W czasie podpisywania umowy z biurem proszę o podawanie z kim
dana osoba chce być zakwaterowana w pokoju - w innym przypadku
biuro rezerwuje sobie prawo dokwaterowania osoby do innej
przypadkowo.
8. Serwis plażowy (2 leżaki + parasol) płatny dodatkowo 4 € / dzień
9. Proszę przeznaczyć 10 € na rejs statkiem po Wenecji

HOTEL KENT***
Położony jest przy brzegu morza , z bezpośrednim i prywatnym dostępem
do plaży , kilka kroków od centrum handlowego. Pokoje wyposażone w
klimatyzację z regulacją temperatury, tv, LCD, sejf, łazienkę z prysznicem i
suszarką, oraz balkon. Połączenie internetowe WI FI – bezpłatne. Restauracja
z widokiem na morze., obiadokolacja z wyborem z 3 różnych menu , bufet
sałatkowy i zakąski. Do kolacji woda. COCA-COLA, FANTA, domowe wino
Śniadanie samoobsługowe na werandzie w formie bufetu.
Hotel proponuje bezpłatną animację na plaży.
www.hotelkentriccione.it

RICCIONE Początki osadnictwa są odległe w czasie, gdyż najstarsze znaleziska
archeologiczne datowane są na II w. przed Chrystusem. Dzięki położeniu przy Via
Flaminia, drodze, która wiodła z Rzymu do Rimini oraz w stronę Rawenny i portu w
Classe, a także łączyła się z drogą w kierunku Piacenzy i Mediolanu, którą
Rzymianie przekształcili w Via Emilia, w okolicach dzisiejszego Riccione rozwijało
się osadnictwo rzymskie. W czasach rzymskich istniała tu stacja pocztowa, gdzie
zatrzymywali się podróżni i gdzie mogli nakarmić konie przed dalszą podróżą.
Świadectwem kontaktów mieszkańców miejscowości z czasów rzymskich z odległymi
ludami są pozostałości odnalezione przez archeologów w pobliżu cmentarza. W 1260
r. osiedla się w Riccione florencka rodzina Agolanti, powiązana z rodem Malatesta,
władcami Rimini. Przez pewien czas miejscowość należała do Państwa Kościelnego,
gdyż Malatestowie byli wasalami papieża. W XVII w. wzdłuż wybrzeża budowane
były strażnice, które miały bronić okolicy przed atakami piratów. Od początków XIX
w. zaczyna się rozwój turystyki. W miejscowości powstają eleganckie rezydencje. Na
rozwój tej praktyki wpływa upowszechnienie transportu kolejowego na
trasie Bolonia - Ankona. W Riccione powstaje wtedy wiele rezydencji, które
funkcjonują jako drugie domy dla wielu mieszkańców Bolonii. Dzięki proboszczowi
parafii w Riccione, ks. Luigi Tonini, zbudowano w 1862 r. stację kolejową Riccione.
Miejscowość zaczęła się rozwijać szczególnie wtedy, gdy zaangażowali się w to
Giovanni Ceccarini i jego żona Maria Boorman Ceccarini. Dzięki Marii Ceccarini
powstał szpital miejski noszący imię jej męża oraz przedszkole. W 1934 r. Benito
Mussolini kupił w Riccione willę, z której korzystał w czasie wakacji przez 10 lat, a
która istnieje do dziś. W latach trzydziestych XX w. do Riccione przybywa już ok. 30
000 turystów rocznie i istnieje ponad 80 hoteli. Piękne wille stojące często w zieleni,
dzięki którym Riccione nazywane jest Zieloną Perłą Adriatyku, zaczynają ustępować
miejsca innym, licznie powstającym budynkom, na skutek rozwoju miasta.

